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Ha nincs ideje bejárni, E-learning
képzésünkre is várjuk jelentkezését!

Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXVI. évfolyam 33. szám
2014. október 9.

OKJ-s gépkezelõi vizsga:
október 29.

(Jelentkezési határidõ október 20.)

GKI - teher és személyszállító
vizsga: november 8.
(Jelentkezési határidõ október 30.)

Részletfizetés!

Várjuk szíves jelentkezését a fenti
idõpontokban!

Tízmillió eurós beruházással bõvíti
gyárát Kanizsán a Honeywell
Kövessen minket
okostelefonján is!

Tízmillió eurós beruházással
bõvíti nagykanizsai gyártóüzemét az amerikai Honeywell  jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatón hétfõn Budapesten.
A kormány úgy döntött, hogy a
vállalat 10 millió eurós (mintegy
3 milliárd forint), 109 új munkahelyet teremtõ beruházását 761
millió forinttal támogatja  mond-

ta a külgazdasági és külügyminiszter.
A 12 ezer négyzetméteren mûködõ gyár területe 5 ezer négyzetméterrel nõ, az új egységben elektromechanikai alkatrészeket gyártanak majd  tette hozzá.
Szijjártó Péter ismertetése szerint a Fortune 100-as listáján is
szereplõ vállalatnak világszerte
132 ezer alkalmazottja van, Magyarországon nagyjából 550 em-

bert foglalkoztat Budapesten és
Nagykanizsán.
Közlése szerint tárgyalnak arról
is, hogy a magyar kis- és középvállalatok számát növeljék a beszállítók között.
Elmondta: a Honeywell gyárbõvítése a magyar-amerikai gazdasági együttmûködés újabb sikere, a
vállalattal 2013 márciusa óta tárgyaltak, míg 5 tárgyalási fordulót
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
követõen az idén júliusban aláírták
a megállapodást.
Szijjártó Péter kiemelte: a kormány célja az, hogy Magyarország,
az export GDP-hez mért arányát tekintve, az elsõ legyen az Európai
Unió (EU) tagállamai között. További célok között említette, hogy
az ország legyen a külföldi mûködõ
tõkebefektetések elsõ számú célpontja Európában, és minél több kutatás-fejlesztési beruházás és innovációs kapacitás jöjjön az országba.
Kifejtette, a magyar külpolitikának újabb eszközöket kell használnia annak érdekében, hogy minél
több beruházást tudjon az országba
vonzani. Az adatok azt mutatják,
hogy a magyar kormány politikája
sikeres, míg 2012-ben csökkentek
a beruházások, 2013-ban már 7

2014. október 9.
rosba, s a munkavállalóinak példamutató körülményeket biztosít. Az
önkormányzat mindent megtett
annak érdekében, hogy a Honeywell a munkahelyeket is teremtõ
beruházását Nagykanizsán valósítsa meg  közölte.
Lapunk érdeklõdésére hozzátette, a városvezetésnek nagyon jó
kapcsolata van a cég managementjével. Ezt mutatja, hogy 2010-ben
a cégvezetés segítséget kért az önkormányzattól, melynek eredménye az lett, hogy a jogszabályi kereteken belül helyi szabályokat
változtattak és munkahelyteremtõ
támogatást is biztosítottak számukra. A polgármester elmondta, a
cég vezetõi a beszélgetések során
kiemelték, a város vezetésének
hozzáállása, a munkahelyteremtõ
politikája is hozzájárult ahhoz,

százalékkal nõttek, jelenleg a negyedéves adatok több mint 20 százalékos növekedést mutatnak 
mondta.
Az ország iránti érdeklõdés nem
csökken, a befektetési ügynökség
jelenleg 20 projektet kezel - közölte. Ehhez gyorsabb, hatékonyabb,
rugalmasabb beruházásösztönzõ
rendszert kellett kialakítani  tette
hozzá.
Arthur Simonetti, a Honeywell
európai, közel-keleti és afrikai
kormányzati kapcsolatok osztályának alelnöke köszönetet mondott a
magyar kormánynak, hogy támogatta a projekt megvalósulását.
Nagykanizsa a fejlesztéssel a cég
stratégiai központja lesz.
Cseresnyés Péter, Nagykanizsa
polgármestere arról beszélt, hogy a
cég közel 20 éve telepedett a vá-

Fotó: hirado.hu
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hogy a fejlesztés Kanizsán valósul
meg.
MTI - Kanizsa

Október közepén indul a szociális célú városrehablitáció

Fotó: Varga Mónika

Erdész utcától a vasúti átjáróig
580 méter hosszban. A területen
térfigyelõ kamerákat helyeznek
el, valamint közösségi programokat is szerveznek. A komplex beruházás a területen és a városban
élõk életkörülményeinek a javulásához járul hozzá.
Dénes Sándor alpolgármester
kihangsúlyozta, ez a program is
városunk fejlõdését bizonyítja és

Aláírták a Ligetvárosban megvalósuló szociális célú rehabilitációs
építési beruházás kivitelezõi szerzõdését. A fejlesztésre a megbízást a
Z-Pannon Kft. és a Szabau Invest Kft. nyerte el. A közel 335 millió
forint összköltségû beruházást október közepén kezdik el több helyszínen párhuzamosan és a csúszás ellenére idõre, január 30-ra be is
fejezik azt.
Cseresnyés Péter polgármester
elmondta, egy hosszú eljárás végén vannak, és kis csúszással bár,
de az építési területet október 17én adják át a kivitelezõnek, ekkor
indul meg a száz százalékban támogatott projekt kivitelezése.
Nem csupán néhány lakás újul
meg a ligetvárosban, hanem az
uszodát, az óvodát és a köztereket
is fejlesztik, mely az ott élõ emberek életét könnyíti meg.
Horváth István, a projekt menedzsere a program keretében
megvalósuló feladatokat részletezte. A Csengery utca 117./4-6.
szám alatt található 24 szociális
bérlakás megjelenésében és ener-

getikailag is megújul, így tovább
csökkenhet az itt élõk rezsije is.
Megújul a városi uszoda, ahol a
déli és az északi ablakszerkezetet, a medence melletti burkolatot
és a padlófûtést cserélik ki. A ligetvárosi óvoda épületét szigetelik, kicserélik a nyílászárókat, valamint felújítják a fûtési rendszert. A kerékpárutat meghoszszabbítják a Csengery utcában az

még élhetõbbé teszi bizonyos városrészek életét. Javítja a városlakók komfortérzetét, melynek folytatása lesz.
 A következõ ciklusban is szeretnénk minden olyan lehetõséget
megragadni, amellyel ezt folytatni
tudjuk  zárta a tájékoztatót az alpolgármester.
V.M.

Végsõ búcsú
dr. Csákai Ivántól
A család, és mindazok, akik
ismerték és tisztelték, múlt
héten vettek végsõ búcsút a 71
éves korában elhunyt dr.
Csákai Ivántól, az önkormányzat képviselõ-testületének tagjától, a Kanizsai Dorottya Kórház egykori fõorvosától.
Elbúcsúzni jöttünk, búcsút inteni egy család szeretett tagjának,
egy barátnak, a város elismert
polgárának, egy szerethetõ és
bölcs embernek  hangsúlyozta a
ravatalánál mondott beszédében
Cseresnyés Péter polgármester,

országgyûlési képviselõ.  Attól
búcsúzunk, aki egy volt közülünk, aki része volt életünk és közösségünk mindennapjainak. Egy
olyan ember ment el közülünk,
akinek fontos volt a közösség.
Olyan ember volt, aki fogékony
volt mások emberi problémáinak
meglátására, és képes volt mások
nehézségének megoldására. Egy
tiszta és bölcs ember volt, akire
csak nagy büszkeséggel és szeretettel gondolunk. A volt munkatársak szeretõ emlékezésével dr.
Knausz József fõorvos köszönt el
az elhunyttól.

KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
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A mai napon azért találkozunk 
folytatta ünnepi beszédében a városvezetõ , mert jelképesen ezzel
az ünnepséggel kívánjuk leleplezni
a 48-as gyalogezred emlékmûvének
megújult talapzatát, és hogy egyben
méltó módon megemlékezzünk közös múltunk hõseinek tetteirõl.
Mert mi itt mindannyian fontosnak tartjuk, hogy a megérdemelt helyükre kerüljenek az életünket alapjaiban meghatározó értékek, a múlt
elismerése és annak jelenünkbe való
integrálása. Mert valljuk, hogy mindazok, akik emlékeznek, képesek csak
meghallgatni elõdeik tanácsait, meghallgatni a saját múltjuk üzenetét.
Az emlékezés ezáltal az alapját
jelenti minden közösségi létmódnak, hiszen csak az õseink nagyságának tudatában, az õ vállukra támaszkodva láthatunk messzire, a
jövõ irányába mi magunk is.
És ahogy egy posztamens fel
kell, hogy emelje és alátámassza a
történelem nagyjainak mûvészien
megmunkált alkotását, ahogy az
alapzat ereje szükséges egy épület
stabilitásához, úgy a társadalmunk
és a nemzetünk számára is az értékeink, a hagyományunk és a hõseink, vagyis a közös történelmünk
tisztelete kell hogy jelentse a megingathatatlan talapzatot.
Ezt az érzést Jules Verne örökbecsû megfogalmazásában idézte a pol-

gármester: Elmúlhatunk, de cselekedeteink nem tûnnek el nyomtalanul,
örökké élnek az örökké tartó eredményekben és következményekben.
Vándorok vagyunk, de lépteink nyomát nem fújja el a szél, semmi sem
történhet, ami nem a múlt következése lenne, hiszen a jövõ is csak a múlt
folytatása. E nélkül a szemlélet nélkül nem lehetséges, hogy közösségünk hosszú távon, évszázadokon,
sõt évezredeken keresztül fennmaradjon, és olyan értékeket teremtsen,
mellyel nyomot hagyhat a jövõ generációi számára is. E nélkül nem lehetséges, hogy az ég felé tekintve biztosan megvethessük lábunkat a világban, és kiállhassunk egyenes derékkal olyan értékekért, mint amikért a
48-as gyalogezred is küzdött a Nagy
Háború folyamán.
Nem feledhetjük  fogalmazott
Cseresnyés Péter , hogy a sikeres
jövõ lehetõsége is mindig azon áll,
hogy mennyiben vagyunk képesek
a múlt örökségét, erkölcsét és hagyományát beépíteni az idõ folyamatába, a mindenkori jelenünk értelmezési keretrendszerébe. Mert
ha egy közösség nem tud, vagy
nem akar emlékezni múltjára,
megtagadja alapjait, szellemi talpkövét, akkor annak a közösségnek
az lesz a sorsa, hogy megismételje
e múltat. Azok, akik hátat fordítanak a történelemnek, elõbb-utóbb
ismét szembekerülnek vele. És jól
ismerjük a történelmünket, annak
feldolgozását és emlékezetpolitikáját az elmúlt évtizedekbõl. Pontosan tudjuk, hogy alig volt olyan
idõszak, amikor ne a hamisítás
vagy az elhallgatás lett volna az
uralkodó, eltorzítva múltunkat és

Ahogy az elmúlt évek is ezt az
akaratot és szemléletet mutatják fel,
aminek következtében erõssé vált
Nagykanizsa jövõjének a talapzata
is. Így valóban megnyílt a lehetõség
arra, hogy erre a szilárd és megbízható talpkõre felépítsük a jövõnket,
tanulva és meghallgatva egész történelmünk és múltunk, a 48-as gyalogezred üzenetét és igazságát.
A ma célja tehát az, hogy folytassuk a jövõbe vezetõ út lépéseit.
Az elkezdett közös terveket és
munkát elvégezzük, már ami a mi
generációnknak, a mi mai Nagykanizsánknak feladatként megadatott. Mert, Balla D. Károly kárpátaljai magyar író megfogalmazásában: Az idõnek nincs lábnyoma.
Jelet te hagysz a járt idõben. E
gondolatokkal fejezte be avatóbeszédét Cseresnyés Péter, melyet
Jerausek István szavalata, majd a
történelmi egyházak képviselõinek
áldása zárt.
B.E.

yyNAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Iustitia est regnorum fundamentum. A jog az országok talpköve  hangsúlyozta a 48-as gyalogezred felújított emlékmûve
talapzatának átadásán Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési képviselõ.

örökségünket. Darabokra zúzva téves ideológiák és eszmék segítségével identitásunkat, és ezzel belekényszerítve Nagykanizsa polgárait abba a gyökértelen körforgásba, melynek révén újra és újra
szembe találtuk magunkat a saját
történelmünkkel.
Ideje volt tehát annak, hogy
Cseh Tamás szavait idézve: a feje
tetejérõl a talpára állítsuk egész
hagyományunkat, városunk és közösségünk történelmi örökségét,
ezzel is újraalapozva a sikeres jövõnk esélyét  tért rá az ünnepi
szónok a mai nap egyfajta szimbólumára , hiszen a mai ünnepi emlékezéssel és közös avatóval példát
mutatunk arra, hogy igenis lehetséges megújítani az alapjainkat, és
újjáteremteni ezáltal közösségünk
életét és jövõbeni reményeit. Hogy
igenis lehetséges kiegyenesíteni az
idõt, és a múltból a jelenen át a jövõ irányába haladni. Csak bátor
szembenézés és elkötelezettség
kell hozzá.

Fizetett politikai hirdetés

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Közös történelmünk tisztelete kell,
hogy jelentse a megingathatatlan talapzatot
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Idõseket
köszöntött a
városvezetés

2014. október 9.

Emlékezzünk méltón!

Erre tanít a történelem, az emberi közösséghez
való tartozás kötelessége és a hûség

Az ENSZ 1991-ben rendezte
meg elõször az Idõsek Világnapja programsorozatát. Azóta bolygónk különbözõ országaiban, így Magyarországon és
Nagykanizsán is minden év október elsején ünneplik meg különbözõ rendezvényekkel az
Idõsek Világnapját. A szervezet
célja az volt, hogy felhívják a
figyelmet a méltóságteljes idõskorra, és felvessék az idõsek
gazdaságba történõ visszaintegrálásának kérdését.
E jeles nap alkalmából látogatást tett a Kodály Zoltán utcai
Idõsek Klubjában Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési
képviselõ és Dénes Sándor alpolgármester. Az eseményen részt
vettek a Corvin és a Zrínyi utcai
klubok, valamint az Egyesített
Szociális Intézmény Idõsek Otthona és Gondozóháza képviselõi.
A városvezetõk nem érkeztek
üres kézzel, az emléklap mellé
ajándékot is kaptak tõlük az idõsek. Cseresnyés Péter azt is megemlítette, polgármesteri minõségében ez alkalommal jött hozzájuk utoljára, egyúttal ígéretet tett
rá, országgyûlési képviselõként
ezután is ugyanúgy ellátogat
hozzájuk egy-egy beszélgetésre,
mint ahogyan az elmúlt években
tette. A város közösségének fontosak az idõsek  hangsúlyozta,
akik azt az utat építették nekünk,
amin most mi járunk.
Dénes Sándor köszöntõjében
kiemelte: a legtöbb szeretetet a
gyermekeink, és idõsödõ társaink,
szüleink, nagyszüleink érdemlik.
Jól esõ érzéssel tölt el bennünket,
ha megadhatjuk a tiszteletet azoknak az idõsödõ polgártársainknak,
akik életüket végig dolgozva megalapozták a mi jövõnket, és szeretnék a napjaikat békében, szeretetben, boldogságban tölteni. Hogy
ez sikerüljön, abban van feladata a
városnak, a városvezetésnek. Végül azt kívánta, adjon az Isten
mindannyiuknak sok-sok erõt,
egészséget, és szeretetben eltöltött
sok szép évet. A megjelenteknek a
Hétszínvirág óvoda kicsinyei
mûsorral kedveskedtek.

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Október 6-a van, az aradi
vértanúk gyásznapja. Ma azokra a hõsökre és áldozatokra emlékezünk, akik az egész magyar
történelem során életüket adták a mi jövõnkért, azokra a
vértanúinkra és mártírokra,
akik életüket, fiatalságukat adták a magyar szabadságért. Az
1848/49-as forradalom és szabadságharc hõsi halottainak
tiszteletére rendezett városi
megemlékezésen immár hagyományosan a Hevesi Sándor Általános Iskola diákjai adtak
mûsort az Aradi udvarban. Ünnepi beszédet Dénes Sándor alpolgármester mondott.
Kiss Ernõ, földesúr, Vécsey
Károly, gazdag fõúr, LeiningenWesterburg Károly, elszegényedett
német arisztokrata, Damjanich János, szerb nemzetiségû hivatásos
katona, Nagysándor József, republikánus demokrata, Lázár Vilmos,
vasúti fõtisztviselõ, Schweidel József, osztrák nemességet kapott õrnagy, Török Ignác, mérnök,
Dessewffy Arisztid, magyar nemes, Láhner György, iparszervezõ,
Poeltenberg Ernõ, az osztrák felsõközéposztály tagja, Knezic Károly,
egy horvát határõr sarja, Aulich
Lajos, egy pozsonyi fogadós gyermeke, Batthyány Lajos, Magyarország elsõ alkotmányos miniszterelnöke.
Olyan emberekre emlékezünk
a mai napon, akik 165 évvel
ezelõttig a saját álmaikat álmodták, egyéni sorsukat követték, a
számukra legfontosabb értékek
mentén élték az életüket. Olyan
emberekrõl szólunk ma, akik kü-

lönbözõ nemzetek és nemzetiségek tagjai voltak, más nyelveket
beszéltek és más kultúrában
gyökereztek. Saját életüket és
jövõjüket úgy tervezték, ahogy
azt családjuk és származásuk, lehetõségeik és álmaik engedték
nekik, ahogy az õ egyéni indíttatásuk vezérelte õket. Bizonyára
megvolt a maguk életére vonatkozó céljuk, létezett egy olyan, a
saját életüket meghatározó elképzelésük, amely sikeressé és
elismertté tette volna õket személyes létezésükben  hangsúlyozta ünnepi gondolataiban Dénes Sándor, majd így folytatta:
azonban ezt már soha nem tudjuk meg. Mert a számos érték és
jellemvonás közül, amely egyénivé, vagyis teljesen különbözõ
egyéniséggé alakít mindannyiunkat, így e kiváló férfiakat, a
számos teljességgel eltérõ karakterjegy és vonás között volt egy
kiemelkedõ, amely õket mégis
eggyé, így közös sorsúvá tett.
Victor Hugo szavaival, ami megmutatta a pillanatnyi emberben
az örök embert. Ez a szabadság,
a függetlenség eszméje, a magyar szabadság és a magyar függetlenség kivívásának vágya
volt. Azok az értékek, amelyek
lehetõvé tették, hogy ma, mi
mint a magyar közösség tagjai,
mint a magyar nemzet polgárai
itt lehetünk  emlékeztetett.  Itt
állhatunk, és tervezhetjük a jövõnket, álmodhatjuk személyes
és együttes álmainkat, hogy létezhetünk szabadon és függetlenül.
E kiváló férfiak, e hõsök és az
áldozatukkal, a mi igazságunkká

lett értékek jelentik egész modern
történelmünk alapját, belõlük származik a bátorságunk és a ránk oly
jellemzõ kitartás és kiállás. Belõlük származik az identitásunk is,
akár a gyümölcs a magból  világított rá példájukra János evangéliumának soraival az ünnepi szónok:
Bizony, bizony mondom néktek:
ha a földbe esett búzamag el nem
hal, csak egymaga marad; ha pedig
elhal, sok gyümölcsöt terem. 
Vértanúink azok, akik életüket áldozva elültettek egy magot,
amelynek gyümölcseibõl mi magunk is szakíthatunk, mert dönthetünk életünk és jövõnk alakulásáról, beleszólhatunk a világ sorsának menetébe, és kiállhatunk szuverén nemzeti létünk és hagyományunk értékeiért.
Elõttük kívánunk ma fejet hajtani, köszönetet mondva az utókor
nevében. Hiszen minden folyamatosság, minden tradíció, mint egy
fa, a saját gyökérzetébõl fejlõdik
és bontakozik ki. Erõt, táptalajt és
hitet adva az ágaknak és a lombnak, mely a fény és az ég felé törve így képes csak gyümölcsöt teremni. Ám ha ezen ágak, a generációk sokasága megfeledkezik saját
gyökérzete létezésérõl, ha elfelejti
hõseit, akkor nem lehet méltó a
szabadság és a kiteljesedés lehetõségére sem. Nem lehet méltó, hogy
szuverén és erkölcsös közösségként a világ elé álljon, és büszkén
hirdesse függetlenségét és különlegességét.
Emlékezzünk tehát méltón 
szólította fel az egybegyûlteket
ünnepi beszédének zárógondolataként Dénes Sándor alpolgármester
, mert erre tanít minket a történelem, az emberi közösséghez való
tartozás kötelessége, és a hûség.
És, legfõképp, erre tanít minket
emberségünk ténye és igazsága, az
erkölcsi törvény.
Az ünnepi mûsor a hagyományõrzõ huszárok közremûködésével,
koszorúzással zárult az Aradi udvarban.
A hagyományoknak megfelelõen délután a Székely kertben folytatódott a megemlékezés. A hagyományõrzõ huszárok nyomában 14
órakor indult el a Hevesi iskola és
a Keleti városrész menete a Polgári Kanizsáért Alapítvány szervezésében a Székely kertbe. A nyergestetõi szabadságharcosok emlékfenyvesénél szintén Dénes Sándor alpolgármester mondott ünnepi beszédet.
B.E.
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Ám még mielõtt ezekrõl szólnánk, ismerkedjünk meg jobban a
szervezet mindennapjaival, felépítésével.
 Alapvetõen három részre bontható a NaGESZ feladatellátása.
Egyrészt ellátjuk egyes intézmények teljes mûködtetését, a gazdálkodási-pénzügyi, karbantartási,

beszerzési és a közétkeztetés pénzügyi feladatait. Ezek az általános
iskolák, a Nagykanizsai Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Mûvészet Iskola, a Nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium, és a Nagykanizsai Szivárvány
EGYMI. Vannak olyan intézmények, amik esetében az elõbb felsoroltak közül a mûködtetés már
nem hozzánk tartozik, ilyenek többek között a bölcsõdék, óvodák,
kulturális és szociális intézmények. A harmadik részbe azok az
intézmények tartoznak, ahol mi
csak a közétkeztetés pénzügyi
ügyvitelét biztosítjuk. Ezek a
KLIK (Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz) által fenntartott Nagykanizsai Dr. Mezõ
Ferenc-Thúry György Gimnázium
és Szakképzõ Iskola és a Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola
és Kollégium.
 Munka tehát akad bõven,
mindezt milyen formában látják
el?
 Különbözõ szervezeti egységekkel, amik növelik a feladatellátás hatékonyságát, gördülékenységét. Egyik a gazdasági részleg,
amelybe beletartozik a pénzügyiszámviteli és az intézményfenntartói csoport. Külön egységként
dolgoznak a közvetlen irányításom alá tartozó munkatársaim, és
szintén önálló csoportot képeznek a

Újragondolnák a közösségi közlekedést
Az önkormányzat ÁROP-szervezetfejlesztési projektje lehetõséget
ad arra is, hogy a helyben élõk igényeit szem elõtt tartva új utakat nyissanak
az autóbuszos-, és a kerékpáros közlekedésben. Ennek kapcsán szerveztek
hétfõn szakmai, lakossági fórumot.
A 40 milliós pályázati támogatás jóvoltából a hivatal szervezeti struktúráját
már az év elején átalakították, létrehozták a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó
Szervezetet, a NaGESZ-t, illetve a jövõben  a tervek szerint  az önkormányzat kötelékében álló gazdasági társaságok mûködtetését is (költség)hatékonyabbá teszik. Mindezek mellett a projekt kitételei közt szerepel az is, hogy
újrafejlesszék a közszolgáltatást, jelen
esetben a közösségi közlekedést, amelyhez elengedhetetlen a lakosság megkérdezése  mondta a rendezvényen
Rodekné Hederics Erika pályázati cso-

portvezetõ, Horváth István, a fórumot
szervezõ KULCS Egyesület alelnökének köszöntõ beszéde után.
Lakner István, a Zala Volán Zrt. személyközlekedési üzletágának nagykanizsai üzemvezetõje a helyi autóbuszos
közlekedésrõl adott általános tájékoztatást. Összegzõjében szólt arról is, annak ellenére, hogy évente 8 millió utas
veszi igénybe  helyben  a járatokat,
csökkenõ tendenciát mutat a busszal
utazók száma: nagyobb hangsúlyt kap
az egyéni és a kerékpáros közlekedés.
Ugyanakkor a diákok, a munkába járók
és a nyugdíjasok körében változatlanul
népszerû az autóbuszozás, tekintve,
hogy az utoljára 2005-ben átszabott
buszhálózat lefedi a város területét.
Szálka Miklós és Dulicz László a Pro
Urbe Kft. közlekedésszervezõ mérnökei
szerint nem rossz a közösségi közlekedés Nagykanizsán, ám a belváros belsõ
részének és a GE környékének buszos le-

karbantartók, akik korábban a
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt.-hez tartoztak.
Összesen 127-en dolgoznak a
NaGESZ-ben, ugyanakkor nem
mindenki a Bazárudvarban lévõ irodánkban végzi a feladatát. Többen a
mûködtetett intézményeinkben dolgoznak, példának okán az iskolákban, óvodákban dolgozó pénzügyi
munkatársak, pénztárosok valamint
a technikai személyzet  a takarítók,
karbantartók  sem székhelyünkön
látják el munkájukat.
 Miként értékeli az elmúlt idõszakot? Sikerült mára elérni, hogy
 miként korábban tervezte is 
szinte észrevétlenül mûködjön a
szervezet?
 A visszajelzések immár ezt igazolják, számunkra ugyanis a nyári
idõszak volt az elsõ éles bevetés,
amikor a kötelezõ karbantartási feladatokat  legyen az festés vagy
más munka  végezték el kollégáink a különbözõ intézményekben.
Természetesen a nyár más tekintetben sem telt tétlenül. Sok más mellett ugyanis felülvizsgáltuk a szolgáltatói, beszállítói szerzõdéseket,
valamint átvilágítottuk a hozzánk
tartozó intézményeket információgyûjtés végett. Azért, hogy késõbb
egységes beszerzési forrást választhassunk ki (például) a higiéniai eszközök, az irodaszerek beszerzésére,
az épületek távfelügyeletére és száfedettsége még hagy maga után kívánni
valót. A jobb kiszolgálás pedig  mint
hangsúlyozták  csakis struktúraváltással
érhetõ el. Illetve, a városszerkezeti átalakulásokat követnie kell a közlekedéspolitikának is, fejlesztések, esetleges átalakítások révén. Amik nemcsak a tömegközlekedésre vonatkoznak, hanem  sok más
mellett  a városban lévõ parkolóhelyek
számának felülvizsgálatára is.
Tárnok Ferenc, a vagyongazdálkodási és városüzemeltetési csoport vezetõje a közeljövõben kiépítésre kerülõ
közösségi kerékpárkölcsönzõ rendszerrõl beszélt elõadásában. Elöljáróban
utalt arra, hogy az önkormányzat jelentõs beruházásokat hajt végre a kerékpáros közlekedést illetõen. Pályázati támogatásból valósul meg három kerékpárút-fejlesztési koncepció is, melybõl
egy az Ipari Parkba történõ eljutást biztosítja majd kétkerekûn, továbbá 10 kerékpárdokkoló, 200 beállóval és majdan 80 bérelhetõ kerékpárral népszerûsítené, illetve egyszerûsítené a biciklivel való közlekedést.

mítástechnikai eszközök karbantartására.
 Egy egységes beszerzési forrás
szintén a költséghatékony mûködést segítené elõ?
 Pontosan. Mivel jómagam 
ahogy több ízben hangsúlyoztam
is  globálisan nézem az önkormányzati költségvetést (is), hiszen
nemcsak a hozzánk tartozó intézményeket szeretném jól mûködtetni. Éppen ezért van talonban az
is, hogy a NaGESZ külsõ vállalkozási tevékenységet végezhessen,
így más forrásból bevételhez juthasson.
 Emellett még más, konkrét tervekkel, kihívásokkal tekint az elkövetkezendõ idõszak elé.
 Fõként arra törekszem, hogy
minél kisebb bürokráciával mûködjünk, s egyszerûbben, gyorsabban dönthessünk. Kihívás még
bõven akad, mostanság  október
elsejétõl  a közétkeztetés banki
befizetéssel (csoportos beszedési
megbízással) történõ kiegyenlítésére állunk át. Ezt a munkát
ugyanis korábban a gazdasági ügyintézõk látták el az intézményekben, ám mindez nagy teherrel, felelõsséggel járt.
Szintén terveink között szerepel,
hogy a közeljövõben a gazdasági
vezetõvel körbejárjuk az intézményeket, személyes tapasztalatgyûjtésre. Valamint a 15 fõs karbantartói csoportot mobilizálni szeretném: annak függvényében, mikor,
hol s milyen munka adódik. Summa summarum: a különbözõ feladatokat átszervezni, átstruktúrálni
fogom az elkövetkezendõ idõszakban, hogy a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet ezután is
ugyanolyan jól, mi több, még jobban mûködhessen
Szabó Zsófia

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

A közgyûlés még áprilisban
döntött arról, hogy július elsejétõl létrehozza a Nagykanizsai
Gazdasági Ellátó Szervezetet,
(ma már) közismertebb nevén, a
NaGESZ-t. A költségvetési szerv
megalakítását a városvezetés részérõl elsõsorban az indukálta,
hogy az önkormányzat által mûködtetett intézmények gazdasági
tevékenységét ellássa: a korábbinál átláthatóbban és költséghatékonyabban. Mint azt az elmúlt
majd 3 hónap is igazolja, a
NaGESZ olajozottan végzi kötelezõ feladatköreit, amik a közeljövõben tovább bõvülhetnek
az innovatív vezetõi szemléletnek köszönhetõen. A szervezet öt
esztendõre kinevezett igazgatója, Horváth István ugyanis nemcsak a napi rutinmunkákra
fókuszál, hanem  mint az a vele
folytatott beszélgetésbõl is kiderül - az általa vezetett intézmény
jövõjét is konkrét tervekkel
kívánja biztosítani.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

NaGESZ: Átláthatóbb mûködés,
költséghatékony feladatellátás
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Értékelt a városvezetés

A hétfõi külgazdasági és külügyminiszteri bejelentés apropóján  mely szerint a kormány
761 millió forinttal támogatja az
amerikai Honeywell nagykanizsai gyártóüzemének mintegy 3
milliárd forintos beruházását ,
tartott sajtótájékoztatót a múltról és jelenrõl Cseresnyés Péter
polgármester, országgyûlési képviselõ. Míg Dénes Sándor alpolgármester a jövõrõl beszélt.
Cseresnyés Péter elõrebocsátotta: négy évvel ezelõtt a város
vezetésének átvételekor a munkahelyteremtés volt a legfontosabb
teendõm Nagykanizsán, mint
ahogy egész Magyarországon is
ez a probléma volt a legnagyobb
kihívás. Számomra így a legfõbb
célkitûzést a munkahelyek teremtése és megtartása jelentette, és
jelenti ma is, mivel olyan válságos állapotot örököltünk a balliberális kormányzat 8 éves és a
megelõzõ polgármester katasztrofális regnálásának köszönhetõen, ami városunkat súlyosan érintette.
Ha emlékeznek még  idézte fel
 , a ciklus elején azzal a sokkal
kellett szembenéznünk  a város új
vezetésének és egész Nagykanizsának , hogy a térség egyik legnagyobb munkáltatója, a General
Electric csoportos létszámleépítést
jelentett be. Azonban a kitartó
munkának, a rengeteg küzdelemnek és a kanizsai lehetõségek erõsítésének köszönhetõen sikerült elérni a kormányzat segítségével,
hogy az akár súlyos következményekkel is járó tömeges elbocsátásokra végül nem került sor. Ezáltal
körülbelül nyolcszáz munkahelyet

mentettünk meg. Azóta a GE stabil, városunk több mint kétezer fõt
foglalkoztató cégévé vált, és a
nagykanizsai üzem a LED lámpagyártás európai központja lett. És
ne feledjük, hogy ezzel újabb beruházások célpontjává vált városunk.
Fontos lépésünk volt az is  tette hozzá a városvezetõ, hogy megvásároltuk az osztrák hulladékgyûjtõ céget, a Saubermacher Pannóniát, amelynek köszönhetõen
több mint száz embernek lett biztos a munkahelye. 2013 márciusa
elején pedig az a hír járta be a sajtót, hogy a Car-Inside Kft. zalai és
nagykanizsai érdekeltségeinek feladásával mintegy 600 ember veszíti el munkahelyét. A hír fölreppenését követõ 10 napon belül viszont már az volt a szenzáció,
hogy sikerült megõrizni a 634
munkahelyet, ugyanis a támogatásunkkal a dolgozókat átvette egy
másik cég, amely azóta is sikeresen folytatja a termelést. Vagyis
visszahoztunk egy komoly céget
Nagykanizsára, ami több száz ember munkahelyének megvédését
jelentette. Mert fontos számunkra
minden ember munkája, hiszen az
extraprofitot hajszoló gondolkodással szemben csak a munkaalapú
társadalom az egyetlen kiút, ami a
rezsicsökkentések alapját is jelenti.
Ugyanakkor fontos megemlíteni
azt is  fogalmazott Cseresnyés
Péter, hogy az ipari parkban a helyi, vagy a négy év alatt Kanizsára
költözõ kis és közepes vállalkozások újabb százötven munkahelyet
teremtettek a támogatásunkkal,
igazolva a gondolkodásunk helyességét, s közben új külföldi be-

fektetõk is megtalálták városunkat.
Köztük az egyik kiemelkedõ beruházás a háztartási szivattyúk gyártásával foglalkozó olasz DAB cégé
volt, amely tavaly õsszel nyitotta
meg új 5000 négyzetméteres csarnokát és gyáregységét. Ezzel újabb
százötven embernek munkát adva,
és persze további reményt is az
újabb és újabb fejlesztésekre és
bõvítésekre. Hiszen, megint csak
nem felejthetjük, hogy a DAB például opciós jogot kért egy újabb
terület megvásárlására, ami további munkahelyek létrejöttét szavatolják  jelentette ki a polgármester, majd utalt az Eme Kft. jelenlétére, amely szintén olasz befektetõként érkezett Nagykanizsára, és
elsõsorban villamos motor állórészeket gyárt, ugyancsak számos
fontos munkahelyet teremtett városunkban.
A város elsõ embere fontosnak
tartotta megemlíteni azt is, hogy a
város és a térség beruházásai az elmúlt években számos helyi vállalkozásnak és beszállítónak jelentettek megrendeléseket, további 100
embernek biztosítva munkát, munkahelyet.
A Honeywell vállalata pedig a
minap jelentette be  utalt vissza
Cseresnyés Péter a sajtótájékoztató apropójára , hogy a nagykanizsai gyárában a kormány támogatásával 10 millió eurós (nagyjából
3 milliárd forintos), 109 új munkahelyet teremtõ beruházást hajt végre. Ezáltal a 12 ezer négyzetméteren mûködõ gyár területe 5 ezer
négyzetméterrel nõ.
Összegezve a városvezetõ úgy
fogalmazott: összesen tehát körülbelül ezer munkahelyet teremtettünk, és újabb 1000 ember munkahelyét õriztük meg az elmúlt ciklusban, ami mind e stratégiai, elõrelátó gondolkodásnak köszönhetõ. Vagyis elmondhatjuk, hogy a
nehézségek ellenére Nagykanizsa
a munkahelyteremtés és a munkahelyek megóvása területén igenis
jól teljesített, amit folytatni kell a
jövõben is.
A jövõbeni folytatásról Dénes
Sándor alpolgármester osztotta
meg gondolatait a sajtó képviselõivel: természetesen ezt az eredményes munkát és küzdelmet szeretném én magam is folytatni a következõ években, szorosan együttmûködve térségünk országgyûlési
képviselõjével. Hiszen pontosan
látnia kell mindenkinek, hogy a
gazdaságélénkítés és a munkahelyteremtés olyan összetett és kiemelkedõ feladat, amit egy város

az országos politikai kapcsolatai
nélkül nem képes hatékonyan
megvalósítani. Minderre kiváló
példa a tegnapi Honeywell bejelentés is. Így a terveink és a céljaink nem lehetnek mások, mint
hogy újabb munkahelyek teremtését és megõrzését segítsük, együttmûködve a jövõben is. Ez a legfõbb törekvés.
Dénes Sándor fontosnak tartotta
kiemelni, hogy nemsokára átadásra kerül a fiatalkorúak javító és nevelõintézete, amely beruházásnak
köszönhetõen százhúsz új munkahely is létesül, és olyan végzettségû emberek, pszichológusok, pedagógusok kapnak lehetõséget,
akik egyébiránt nagyon nehezen
tudnak elhelyezkedni. És nem kell
elfeledkezni arról sem, hogy a térségben élõ beszállítók, helyi vállalkozások számára is nagy lehetõség az intézmény megvalósítása és
mûködése.
Emellett tervezzük a közeljövõben, hogy gazdasági konferenciát szervezünk észak-olaszországi
cégek számára, hogy ezzel is tovább szorgalmazzuk a sikeres beruházások, így újabb munkahelyek
létrejöttének számát. Mert elmondhatjuk, hogy egyre inkább
érdeklõdnek új befektetõk, elsõsorban az Észak-olasz iparvidék
komoly vállalatai városunk iránt.
És mindez azt jelzi, hogy Nagykanizsa hosszú távú fejlõdése biztosított.
A munkanélküliségrõl pedig elmondható, hogy Nagykanizsán az
elmúlt négy év alatt 746 fõvel lett
kevesebb a nyilvántartott álláskeresõk száma, ami a kilábalást mutatja a szocialista kormányok kártékony regnálása után.
Vagyis a statisztikai adatok is jól
mutatják, hogy az országéhoz hasonlóan Nagykanizsán is beindult a
munkahelyteremtés. A város gazdaságpolitikája meghozta a gyümölcsét, mivel az elmúlt négy évben számos befektetõ érkezett
Nagykanizsára, vagy növelte jelenlétét, ami kiváló visszajelzés az
örökölt problémák megfelelõ kezelésére. A tények megerõsítik, hogy
az elmúlt négy év alatt a 2010 októberében relatív munkanélküli
mutató 8.5%-ról 6.36%-ra csökkent, és négy év alatt az említett
746 fõvel lett kevesebb a nyilvántartott álláskeresõk száma Nagykanizsán, köszönhetõen ezeknek a
fejlesztéseknek is  foglalta össze a
múlt és a jelen eredményeire épülõ
jövõbeni feladatokat Dénes Sándor
alpolgármester.
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Felelõtlen ígérgetések
helyett, a felelõs
gazdálkodás
folytatása a célunk
október 12. után is
A választási kampány során a
politikai szereplõk többnyire, a
régi reflexeknek megfelelõen
nyilatkozva, ígérgetések sokaságával igyekeznek a választók figyelmét önmagukra irányítani kezdte Karádi Ferenc alpolgármester a városvezetés részérõl
tartott sajtótájékoztatón.
 Számunkra viszont a tényszerû
adatok és a város által reálisan elérhetõ lehetõségek ismeretében megfogalmazható stratégia határozhatja
meg a közeljövõ aktuális feladatait.
Pontosan ismerjük, hogy Magyarország kormánya 2012 évtõl napjainkig, közel 6 milliárd 400 millió forintos városi adóssághalmaz átvállalásával és a mûködéshez, valamint a pá-

 Ha mégis ígérni kell valamit, akkor az nem lehet más, mint az, hogy
ugyanígy folytatva a kormánnyal,
Cseresnyés Péterrel, a FIDESZKDNP frakcióval közösen az elérhetõ pályázati lehetõségeket igénybe
véve megsokszorozzuk azokat a forrásokat, amelyeket iparterület fejlesztésére, innovációra, munkahelyteremtésre, utak, járdák felújítására
és jóléti célok támogatására fordíthatunk  vette át a szót Dénes Sándor
alpolgármester. Továbbra is elsõbbséget fognak élvezni azok a feladatok, amelyek a városban mûködõ
gazdasági szereplõk, valamint a
Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara részérõl kerülnek megfogalmazásra. Ennek a munkaadó szektornak az erõsítése, a jelenleg is mûködõ ingatlanvásárláshoz és új munkahelyek teremtéséhez kötött készpénzes támogatása több száz munkavállalónak teremtette meg eddig is a
biztos megélhetést városunkban.
Minden felelõsen gondolkodó nagykanizsai lakos figyelmét fel szeretnénk hívni arra, hogy becsüljük meg

Felhívás
2007-ben jelent meg a Büki  Dezsõ szerzõpáros riportkönyve
A XX. SZÁZAD TANUI NAGYKANIZSÁN címmel.
A szerzõk emlékülés keretén belül szeretnének találkozni
a könyv szereplõivel.
Kérik, hogy október 31-ig az alábbi telefonon szíveskedjenek
jelentkezni a még élõ riportalanyok
(házastársak, gyerekeik, unokáik, barátaik), hogy felvehessék velük,
vagy a hozzátartozókkal a kapcsolatot.
Büki Pálné: 0693 / 315 - 559 (naponta 19-20 óráig),
Dezsõ Ferenc: 0693 / 312 - 737 (naponta 17-18 óráig).

Multifokális szemüveglencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2014. október 31-ig érvényes.
Nyitvatartás: H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra

lyázati önerõhöz nyújtott mintegy 2
milliárd 640 millió forint készpénzes
támogatással, 9 milliárd forinttal javította Nagykanizsa város költségvetését. A fejlesztések, a feladatok, a célok és a mûködtetés összehangolása
területén kimagaslóan eredményes
városvezetés, következetesen együtt
dolgozva a képviselõkkel, határozottan foglalt állást minden aktuális kérdésben. Mindennek az eredményeként a mai napon, 3324 millió forint
készpénz található a város kasszájában. Természetesen ebbõl a forrásból,
az elõre tervezett elvégzendõ feladatokat a költségvetés tartalmazza.

értékeinket, becsüljük meg közösen
elért eredményeinket és ne térjünk le
arról a megkezdett útról, amelynek a
lényegét Orbán Viktor miniszterelnök kanizsai látogatása alkalmával
elmondott szavait értelmezve, így
összegezhetjük: Ez a város, ezen az
úton haladva, fejlõdésre van ítélve 
fejezte be mondandóját Dénes Sándor alpolgármester, akihez kapcsolódva Karádi Ferenc alpolgármester
még hozzátette, hogy a fent elmondott adatok ellenõrizhetõek a gazdálkodási osztályon.
B.E.
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Kanizsa  Városháza
Veszélyes hulladékgyûjtési akció

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyes és elektronikai hulladékgyûjtési akciót szervez az alábbi idõpontokban és helyszíneken:
Péntek:
október 17.
október 17.
október 17.
október 17.
október 17.
október 17.
október 17.
október 17.
október 17.
Szombat:
október 18.
október 18.
október 18.
október 18.
október 18.
október 18.
október 18.
október 18.
október 18.

13.30-13.40
13.50-14.00
14.15-14.40
14.55-15.20
15.30-16.10
16.20-16.50
17.00-17.30
17.40-18.10
18.25-18.40

Kisfakos, buszmegálló
Bagola, buszforduló
Sánc, posta elõtti buszmegálló
Katonarét, Táncsics tér
Hevesi u. ABC
Zemplén u. ABC mögött
Rózsa u. kispiac
Kazinczy u.
Alsótemplom elõtti parkoló

08.00-08.40
08.50-09.20
09.35-10.00
11.30-12.15
12.30-12.40
12.55-13.30
13.55-14.20
14.30-14.55
15.05-15.30

Palin, Szálfa u.
Napraforgó tér
Petõfi u. - Honvéd u. sarok
Kiskanizsa, Templom tér
Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
Nagyrác utcai (volt) iskola
HSMK parkoló
Miklósfa, ABC
Olaj ABC

Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.

Szervezetfejlesztés Nagykanizsa
Város Önkormányzatánál
Tisztelettel felkérjük Önt, hogy egy sikeres pályázati projekt keretében kérdõív
kitöltésével legyen közvetlen részese annak a törekvésünknek, hogy városunk
tovább fejlõdjön, komfortosabb és élhetõbb legyen! A kérdõív elektronikusan
megtalálható a www.nagykanizsa.hu honlapon, illetve kitöltve személyesen
leadható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának portáján
elhelyezett gyûjtõládába.
Köszönjük segítõ közremûködésüket!

Bursa Hungarica A és B
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
kiírja 2015. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a
2015/2016. tanév elsõ félévére vonatkozóan.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján
kiírja 2015. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az "A" illetve "B" típusú részletes pályázati kiírások megtekinthetõk a
www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások menüpontban.

2014. október 9.

Ügyfélfogadási szünet a hivatalban
Tisztelt nagykanizsai Polgárok!
Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2014. október 13-án (hétfõn) az ügyfélfogadás szünetel. Megértésüket köszönjük!
Dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ

Konténermosás
A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyûjtésére használatos
1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató kötelessége gondoskodni évente öt alkalommal.
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. munkatársai 2014. október 14-én, 15-én és 16-án (kedden, szerdán és csütörtökön) zárt rendszerû, gépi konténermosást végeznek az
egész városban.
Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent említett napokon biztosítsák a hozzáférhetõséget a hulladékgyûjtõ edényekhez.
Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.

Önkormányzati bérlakások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.), valamint a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl szóló
36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
I. Üres önkormányzati bérlakások
1. Alkotmány u. 89/A. fsz. 3., 2. Bartók B. u. 6. I. em. 5., 3. Bartók B. u. 7/D. I. em. 2.,
4. Csengery u. 88. I. em. 24., 5. Csengery u. 117/11/C/8., 6. Csengery u. 117/18/E/2.,
7. Csokonai u. 6/A. fsz. 1., 8. Erzsébet tér 1. I. em. 2., 9. Erzsébet tér 11. C. lh. II. em.
3., 10. Fõ u. 9. II. em. 10., 11. Király u. 37. I. em. 4., 12. Munkás u. 2/B. fsz. 1., 13.
Zemplén Gy. u. 11/A. fsz. 5., 14. Fõ u. 8. II. lh. II. em. 5., 15. Fõ u. 8. I. lh. II. em. 15.
II. Garzonház
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 2.
III. Nyugdíjasház
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. október 15.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók.
A részletes pályázati hirdetményt a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban, Nagykanizsa Megyei Jogú Város internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu), a Kanizsa
TV képújságban, továbbá a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján tesszük közzé.
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2014. október 9.

Jobbik  Gábris Jácint:
programismertetõ
és válasz

A Jobbik polgármester/képviselõjelöltje két témában osztotta
meg gondolatait a sajtó képviselõivel.
Elsõként szervezete nevében
(is) reagált arra a gyûlöletkampányra, amit  elmondása szerint
 a Fidesz és annak szócsöve folytat városunkban.
 A ferdítéseket, rágalmakat
nem kommentáljuk, mivel azok
nem érik el az intelligenciaszint alsó küszöbét sem. Ugyanakkor felszólítjuk a fideszes vezetõket,
hogy figyeljenek oda jobban bértollnokaik eszement megnyilvánulásaira, mert írásaik minden tisztességes emberben undort és félelmet keltenek  fogalmazott Gábris
Jácint.
Ezt követõen áttért szakmai
programjának
ismertetésére,
amelynek fõbb pontjai a munkahelyteremtés, a kiüresedés megállítása, a korrupció felszámolása, a
városfejlesztés, az innováció elõmozdítása, a közbiztonság javítása
és az oktatásügy rendezése.
 Mi kimondjuk és meg is oldjuk a problémákat  jelentette ki.

Együtt-DK  Varju
László a nemzeti
italboltokról és
Kanizsa jövõjérõl

Több témát érintett kanizsai
látogatása alkalmával a Demokratikus Koalíció pártigazgatója.
Az általa tapasztalt gazdasági
visszaélésekrõl, a készülõ megszorításokról egyaránt megosztotta gondolatait.

A fórumon elsõként Horváth
Jácint, az Együtt-DK önkormányzati képviselõjelöltje szólalt fel. Beszédében annak adott
hangot, hogy Kanizsán olyan
hatalmi struktúra épült fel a demokrácia leépítésével egy idõben, ami csak a tûzhöz közel állóknak ad lehetõséget a városban.
 A jelenlegi városvezetés
plusz beruházásokat sem tudott
megvalósítani. A kórház, az Erzsébet tér és a szennyvíz-beruházás is a Gyurcsány és a Bajnai
kormány idején dõlt el  állította.
Ezt követõen Varju László, a
DK elnökségi tagja, országgyûlési
képviselõ vette át a szót. A médiának még a fórumot megelõzõen
beszélt az állítása szerint hamarosan létrejövõ nemzeti italboltokról.
Amikkel kapcsolatban  a politikus szerint  a kormány egyelõre
sumákol, ám a választások után államosítja majd az italárusítást is,
mint a dohányét vagy a szerencsejátékét.
 Aztán majd megint a Fidesz
közeliek járnak jól  szögezte le
Varju, kitérvén arra is, hogy a
kormány nemcsak erre, hanem
kétszeres Bokros-csomag méretû megszorításokat is talonban
tart.
A sajtó nyilvános eseményen
pedig már pártja bemutatására és
törekvéseire helyezte a hangsúlyt.
 A Demokratikus Koalíciónak
128 helyen van szerte az országban olyan polgármesterjelöltje,
akit támogat. 2500-nál több képviselõjelöltünk is van  fogalmazott, hozzátéve, hogy 19 megyében és a fõvárosban is állítottak
listát. Kiemelte, hogy a kanizsaiak érdekeiért is küzdenek, s
mindehhez nagyban hozzájárulna, ha Bodó Lászlónak az EgyüttPM-DK közös polgármester-jelöltjének szavaznának bizalmat a
helyeik.
Majd Bodó László mutatta be
választási programját. Mint elmondta, nem az álmot, hanem az
európai valóságot szeretnék Kanizsán létrehozni.
Nagy Zoltán, a DK megyei listavezetõje pedig úgy fogalmazott,
a Zala megye a leszakadt régióhoz tartozik, hiszen nem történt
gazdasági növekedés. Rávilágított, kitörési pontot jelentene, ha
nyugat felé épülnének ki olyan
utak, amik elõremozdítanák a fejlõdést.
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Önért  Schiffer
és Marton: Kanizsa
jövõjére fókuszálva
Marton Istvánnal, az Önért
polgármesterjelöltjével tartott
közös sajtótájékoztatót Schiffer
András, az LMP elnöke.
 A fideszes korifeusok azzal
bolondítják az országot, hogy akkor lesz fejlesztés egy városban,
ha hozzájuk hûséges döbrögiket
választanak. Túl azon, hogy az
ilyen útszéli zsarolás mennyire
súrolja a büntetõtörvénykönyv
határait, és mennyire aljas, Nagykanizsán még nevetséges is 
mondta elöljáróban Schiffer. Kijelentve még azt is, hogy mivel az
elmúlt négy évben fideszes vezetés volt a városban, így nem sok
jót láthatott Kanizsa.

 Nagykanizsa fejlõdése Marton
István polgármester úrhoz kapcsolódik  hangsúlyozta, azt is, hogy
õk nem a szalagátvágásokra, a
presztízsberuházásokra koncentrálnának, hanem  többek közt  a
fenntartható közösségi közlekedésre, az infrastruktúrára és az
életkörülmények jobbítására.
 Nagykanizsán másnak kell
lennie a politikának  vette át a
szót Marton István, hozzátéve: lényegi változás szükséges ahhoz
képest, mint ami az elmúlt négy
évben volt.
Majd azt vázolta az Önért jelöltje, a korábbi esztendõkben
mennyi pénz jött a városba. Ami 
elmondása szerint  jóval több,
mint ami mostanság jön.

MSZP: Szakmai
program helyett
Cseresnyést
támadta Fodor,
Gondi 3000 fõt
befogadó
sportcsarnokot ígér
 Szakmai programomat
akartam a nyilvánosság elé tár-

ni, ám az önkormányzat mûködése mindezt felülírta  jelentette ki Dr. Fodor Csaba, az MSZP
polgármesterjelöltje szerdai
sajtótájékoztatóján, melynek
során bemutatkozott szocialista
képviselõtársa, Gondi Zoltán is,
választási törekvéseivel.
Elsõként Dr. Fodor Csaba szólalt fel. Mint elmondta, Cseresnyés Pétert formálisan is be kellene költöztetni majd a hivatal épületébe Dénes Sándor mellé, hogy
a jelenlegi alpolgármester mindig
szem elõtt legyen.
 A város '98 óta biztosít önálló
irodát az egyéni országgyûlési képviselõinek a Rozgonyi utca 1-ben,
így Cseresnyés esetében is. Azonban
ez a helyiség messzebb van a polgármesteri irodától és feltûnõ is lenne,
nap mint nap bemennie Cseresnyés
Péternek  a választások után  Dénes Sándorhoz, utasításokat osztogatni  hangsúlyozta Fodor Csaba.
Majd Gondi Zoltán, a 9. választókörzet szocialista képviselõjelöltje szólt, s mutatta be programját. Elmondta, három területre
fordítana kiemelt figyelmet,
amennyiben a grémium tagja lesz.
 Nagykanizsán egy 3000 fõs
tornacsarnokot építtetnék, egyúttal fel is újíttatnám a korábban bezárt sportlétesítményeket. Továbbá a városi strandfürdõ területét
egy termálmedencével bõvíteném.
Valamint  ami a legfontosabb 
mindig, mindenben képviselném a
választók érdekeit. Nem Néma
Leventeként, mint a két jelenlegi
kiskanizsai önkormányzati képviselõ  szögezte le Gondi Zoltán.
Dénes Sándor
az együttmûködésre törekszik
A megszólítottság okán lapunk megkérdezte a jelenlegi
városvezetést, hogy mi a véleménye a sajtótájékoztatón elhangzottakról. Karádi Ferenc alpolgármester így összegezte
mondandóját:
 Nem látják, nem tudják, így
aztán nem is érthetik Dr. Fodor
(folytatás a 10. oldalon)
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(folytatás a 9. oldalról)
Csabáék, hogy a kanizsai
FIDESZ-KDNP frakció négy
éves városvezetésének minden
eleme a nyugodt, kiegyensúlyozott és célratörõ munkát hivatott
szolgálni. Nincs küzdelem, nincs
veszekedés, de van építõ csapatmunka, amelyet pontosan így szeretnénk továbbfolytatni városunkban. Bebizonyosodott az elmúlt
idõszakban, hogy ennek a szemléletnek van a legnagyobb támogatottsága a város polgárai részérõl
és az is kézenfekvõ, hogy a leghatékonyabb érdekérvényesítés is
ezzel a módszerrel érhetõ el a várospolitikai elképzelések támogatása érdekében kormányzati szinten. Dénes Sándor polgármesterjelölt nem harcolni akar a választókörzet országgyûlési képviselõjével, Cseresnyés Péterrel, mint
ahogy azt a szocialisták szeretnék, hanem együttmûködve, ha
kell a segítségét igénybevéve
képzeli el a következõ évek városvezetését.
Dr. Fodor Csaba elképzeléseibe
lehet, hogy nehezen illeszthetõ be
ez a szemlélet, de bízunk abban,
hogy a város választópolgárai a
FIDESZ-KDNP jelöltek szándéka
szerinti, a nyugodt építkezés mellett fognak dönteni október 12-én.

Fidesz-KDNP:
Egy kívülálló
számára nem lehet
kétséges a választások
kimenetele

A fenti kijelentést a Dénes
Sándor polgármesterjelölt mellett kampányoló Bánki Erik, az
Országgyûlés Gazdasági Bizottságának alelnöke tette azon a
sajtótájékoztatón, amelyet Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ, polgármesterrel, valamint Dénes Sándorral közösen
tartottak az önkormányzati választásokkal kapcsolatban.
Köszöntõ szavaiban Cseresnyés Péter elmondta, mind az országgyûlési, mind az európai par-

lamenti választásokon nagy sikert
ért el a Fidesz-KDNP Szövetség,
és azt szeretnék, hogy ez a jó
eredmény október 12-én folytatódna. Arra kérik a Kanizsaiakat,
szavazataikkal is bizonyítsák, ha
fontosnak tartják, hogy ez a kurzus vigye tovább a négy éve elkezdett munkát.
A Dénes Sándor polgármesterjelölt mellett kampányoló Bánki Erik
elöljáróban megjegyezte, egy kívülálló számára nem lehet kétséges
a választások kimenetele, mert a
város egy fantasztikus fejlõdésen
ment át az elmúlt négy évben. Elég
az Erzsébet térre, a több milliárdos
kórházfelújításra, és a munkahelyeket biztosító ipari park fejlesztésére gondolni. Az elmúl 4 év sikereiben közrejátszott az is  tette
hozzá, hogy Cseresnyés Péter személyében olyan polgármestere volt
a városnak, aki országgyûlési képviselõként megtalálta az utat a kormány valamennyi miniszteréhez,
és kapcsolatrendszerével eu-s és
központi költségvetési támogatást
tudott hozni a fejlesztésekhez. Az
teszi jól, aki a folytatásra szavaz 
hangsúlyozta, mert Dénes Sándor
polgármesterségével egy olyan új
öt éves ciklus nyílhat meg a város
elõtt, amelyre büszkén emlékezhetnek a lakói.
Az elmúlt idõszakban, 2010
után még a Gyurcsány kormány
által összerakott fejlesztési terv
mentén tudtak haladni. Sajnos
Brüsszel nem járult hozzá az érdemi változtatásokhoz, és így történhetett meg az a csúfság, hogy hét
év alatt, a közel 8 ezer milliárd forintból mindössze 16 százalék forrás fordítódott vállalkozásfejlesztésre, munkahelyteremtésre. Ezen
a nemzeti együttmûködés kormánya változtatott, és most egy olyan
program áll Magyarország elõtt,
amelyben 60 százalékkal szerepel
ez a kiemelt terület. Mindemellett
duplájára nõtt a kutatás-fejlesztési
források köre, ami olyan technológiák telepítésének felgyorsítását
teszi lehetõvé, amely a teljes magyar gazdaság versenyképességét
hivatott javítani a következõ években. Természetesesen szükség van
a klasszikus ipari termelésre is.
Magyarország kifejezett célja a
következõ 7 éves idõszak fejlesztéseivel, hogy  a lakosság arányához számítva és a mezõgazdasági
szintjéhez mérten , Európa legerõsebb ipari termelését tudja adni. Ennek a jelei ma is jól láthatók.
Nagyon sikeres 7 éves idõszak
elõtt állunk, melyben kulcskérdés,

2014. október 9.
hogy a kormány mellett milyen
önkormányzati vezetõk vannak. A
megyei jogú városoknak önálló
fejlesztési keretük van, ami Nagykanizsa esetében 7,5 milliárd forint, s elköltését saját maga határozhatja meg. A következõ önkormányzati ciklusban egy olyan fejlesztési idõszak jöhet a város történetében, melyre büszkén emlékezhetünk vissza valamennyien.
Az elhangzottakhoz Dénes
Sándor hozzátette: folytatni

szeretnék az elmúlt években elkezdett munkát, de ezt csak
úgy lehet, ha megnyerik a választást Nagykanizsán. Reméli,
minél több pénzt lehet megszerezni a kormánnyal, a megyével, a képviselõkkel és az itt
élõ emberekkel együtt, mert
abban az esetben munkahelyeket tudna teremteni a város,
melyet programjában elsõ
helyre tett Dénes Sándor polgármesterjelölt.

Hivatalos polgármesterjelöltek

Bodó László
DK  Együtt-PM

Dénes Sándor
Fidesz  KDNP

Dr. Fodor Csaba
MSZP

Gábris Jácint
Jobbik

Marton István
ÖN-ért

Vizvári József
Független

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁSOKRA EDDIG
NYILVÁNTARTÁSBA VETTEK NÉVSORA
Horvát
Horvát
Horvát
Horvát
Német
Német
Német
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma

Vargovics József Árpádné
Havasiné Andrasek Magdolna
Fekete Zsuzsánna
Proszenyák Zsolt István
Wittmann Károly
Dr. Lancsák Eszter
Lancsák József Ferenc
Nagy József György
Lakatos Ferenc
Horváth János
Lendvai Ferenc
Orsos Vendel
Horváth János
Horváth Zoltán
Váradi Istvánné
Teleki Lászlóné

MGHE-MHE-OM - HBT
MGHE-MHE-OM - HBT
MGHE-MHE-OM - HBT
MGHE-MHE-OM - HBT
NNÖVZMSz
NNÖVZMSz
NNÖVZMSz
LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM
ANOSZTRU Egyesület
LUNGO DROM
ANOSZTRU Egyesület
LUNGO DROM
ANOSZTRU Egyesület
ANOSZTRU Egyesület
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ZALA megye  Nagykanizsa

Somoskeõy István

JELÖLT NEVE

JELÕLÕ CSOPORT

06. számú választókerület

Dénes Sándor
Marton István
Orsos Imre
Vizvári József
Gábris Jácint
Bodó László Sándor
Dr. Fodor Csaba

FIDESZ-KDNP
ÖNÉRT
Független jelölt
Független jelölt
JOBBIK
EGYÜTT-DK
MSZP

Bizzer András
Táborfi Károly
Vlasics Tamás
Bárdosi Gábor Jenõ
Dr. Fodor Csaba

(elutasítva)

EGYÜTT-DK

FIDESZ-KDNP
ÖNÉRT
JOBBIK
EGYÜTT-DK
MSZP

07. számú választókerület

EGYÉNI
VÁLASZTÓKERÜLETI
JELÖLTEK

Gyalókai Zoltán Bálint
Csizmadia Tibor
Kovács József
Korpics Krisztián
Bogár Ferenc

JELÖLT NEVE

08. számú választókerület

JELÕLÕ CSOPORT

01. számú választókerület
Dr. Erdõs László
Bicsák Miklós
Tüttõ István
Tóth László
Molnár Gyula

FIDESZ-KDNP
ÖNÉRT
MSZP
EGYÜTT-DK
JOBBIK

FIDESZ-KDNP
ÖNÉRT
JOBBIK
MSZP
EGYÜTT-DK

03. számú választókerület
Szõlõsi Márta Piroska
Baj József
Hofstetter Gábor
Balogh Tünde
Leveli Attila
Palotás Tibor János
Ferincz Jenõ

FIDESZ-KDNP
ÖNÉRT
MSZP
EGYÜTT-DK
JOBBIK
Független jelölt
Független jelölt

04. számú választókerület
Jerausek István Péter
Glavák Zoltán József
Finta Máté
Kalmár István
Gelencsér Andrea

FIDESZ-KDNP
ÖNÉRT
JOBBIK
MSZP
EGYÜTT-DK

05. számú választókerület
Bedõ György
Dr. Károlyi Attila József
Horváth István
Habjánecz Györgyné
Varga László
Böröcz Zoltán

Karádi Ferenc Gyula
Vass István
Piskor József Zoltán
Sajni József
Berta Krisztián
Orsos Imre

FIDESZ-KDNP
ÖNÉRT
Független jelölt
Független jelölt
JOBBIK
Független jelölt
(elutasítva)

Õri Sándor
Szányiné Kovács Mária

02. számú választókerület
Balogh László
Kisgyura János András
Benedek Tamás Vilmos
Vincze Ferenc
Horváth Jácint

FIDESZ-KDNP
ÖNÉRT
JOBBIK
MSZP
EGYÜTT-DK

MSZP
EGYÜTT-DK

09. számú választókerület
Tóth Nándor
Polai József
Lengyel Miklós
Gondi Zoltán János
Bodó László Sándor

FIDESZ-KDNP
ÖNÉRT
JOBBIK
MSZP
EGYÜTT-DK

10. számú választókerület
Dénes Sándor
Szakács János
Gábris Jácint
Domján András
Mészáros Miklós Lajos

FIDESZ-KDNP
ÖNÉRT
JOBBIK
MSZP
EGYÜTT-DK

TELEPÜLÉSI
KOMPENZÁCIÓS
LISTÁK JELÖLTJEI
JELÖLT SORSZÁMA

JELÖLT NEVE

FIDESZ-KDNP jelöltjei
FIDESZ-KDNP
Független jelölt
ÖNÉRT
Független jelölt
JOBBIK
MSZP

1
2
3
4
5
6

Dénes Sándor
Balogh László
Bedõ György
Bizzer András
Dr. Erdõs László
Gyalókai Zoltán Bálint

7
8
9
10
11
12

Jerausek István Péter
Karádi Ferenc Gyula
Szõlõsi Márta Piroska
Tóth Nándor
Boa Sándor
Dr. Matoltsyné
Dr. Horváth Ágnes Éva

ÖNÉRT jelöltjei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Marton István
Baj József
Csizmadia Tibor
Polai József
Horváth István
Táborfi Károly
Glavák Zoltán József
Bicsák Miklós
Vass István
Kisgyura János András
Szakács János
Kulik István Zsolt

MSZP jelöltjei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dr. Fodor Csaba
Böröcz Zoltán
Gondi Zoltán János
Tüttõ István
Törökné Mihályfi Izabella
Kalmár István
Õri Sándor
Domján András
Váradi Istvánné
Korpics Krisztián

EGYÜTT-DK jelöltjei
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Horváth Jácint
Bogár Ferenc
Bodó László Sándor
Bárdosi Gábor Jenõ
Szányiné Kovács Mária
Somoskeõy István
Balogh Tünde
Mészáros Miklós Lajos
Tóth László

JOBBIK jelöltjei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Gábris Jácint
Lengyel Miklós
Berta Krisztián
Molnár Gyula
Finta Máté
Benedek Tamás Vilmos
Kovács József
Vlasics Tamás
Varga László
Leveli Attila
Merencsics Gábor
Bali Lászlóné

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

POLGÁRMESTERJELÖLTEK
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Jazzfesztiválról és õszi programokról
Október 9., 16., 30. 10 és 11
óra
KEREKÍTÕ - mondókás móka 0-3 éveseknek
Vezeti: Vajda Margit 0630/6160-847. Részvételi díj:
700 Ft.
Október 10-11.
KANIZSA NEMZETKÖZI
JAZZ- ÉS VILÁGZENEI
FESZTIVÁL
Október 10.
18.00 Jazz feelings - kiállítás
Walter Gábor emlékére. Megnyitja: Wilheim Gábor, designer. Megtekinthetõ október 30-ig.
19.00 Karosi Júlia Quartet
20.30 Juhász Gábor Trió
21.45 Horváth Kornél
- Átváltozások
23.00 Omar Bashir, a lant hercege
Október 11.
19.00 Bágyi Balázs New
Quartet
20.30 "Monk Moods" Kvartette
(Svédország)
22.00 Dés László - Balázs
Elemér Quartet és a Voces4
Ensemble
23.30 Németh Ferenc Group
(USA)
Belépõdíj: 3 900 Ft/nap.
Kétnapos bérlet: 7 000 Ft
www.kanizsaikultura.hu
www.kanizsajazzfesztival.hu
Fõ támogatók: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Kulturális Alap.
Október 13. 18 óra
"POKOLI TÖRTÉNETEKMENNYEI TÖRTÉNETEK,
AVAGY KÉT ÓRA ALATT A
FÖLD KÖRÜL VUJITY
TVRTKOVAL"
Belépõdíj: elõvételben 1 200
Ft, az elõadás napján 1 500 Ft.
A jegyek megvásárolhatók a
HSMK pénztárában
Október 16. 15 óra
- Városi Diákiroda
MIT TUD AZ UJJAM?
kézmûves foglalkozás. Szobrok, plasztikák készítése hulladék anyagokból.
Október 17. 18 óra
ZALA MEGYEI PRÍMA
PRIMISSIMA DÍJKIOSZTÓ
GÁLA

Október 15. 10 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI!KLUB - Évadnyitó

Fotó: Bakonyi Erzsébet

33.qxd

A 41. évébe lépõ Kanizsa Nemzetközi Jazz- és Világzenei Fesztivál eseményeirõl, valamint a
Kanizsai Kulturális Központ
õszi-téli programjairól tartottak
sajtótájékoztatót a HSMK-ban.
Kovácsné Mikola Mária igazgató
többek között elmondta, a hagyományok mentén igyekeznek
a fiatalokat is bevonni a jazz mûfaj bûvkörébe.
Terveik között szerepel a középiskolások felkeresése, akiket ajándékjegyekkel csábítanak el a fesztiválra. Az intézmény õszi-téli
programajánlatáról szólva kiemelte: bõséges és színvonalas kulturálódási, mûvelõdési lehetõségeket
biztosítanak a téli estékre.
A fesztivál szervezõje, Godinek
Ibolya mûvelõdésszervezõ az október 10-11-én zajló jazzfesztivál
koncertjei sorából kiemelte: pénteken 18 órakor Jazz feelings címmel, a közelmúltban elhunyt Walter
Gábor festõmûvész emlékére nyílik
kiállítás. Az alkotó a Ludvig Mûvésztelep rendszeres résztvevõjeként gyakran látogatta a festõi témával is szolgáló fesztivált. Az est 19
órakor a Karosi Júlia Quartet mûsorával folytatódik. 20.30 órakor a Juhász Gábor Trió, 21.45 órakor Horváth Kornél Kossuth-díjas ütõhangszeres mûvész lép színpadra. Átváltozások címmel egy különleges világkörüli útra hívja a közönséget kitûnõ zenésztársaival, Lantos Zoltánnal (hegedû), Orosz Zoltánnal (harmonika) és Dörnyei Gáborral (dobok). A napot Omar Bashir, a lant
hercege fejezi be a koncertjével.
1-jén, szombaton 19 órakor
Bágyi Balázs, a magyar jazzélet
egyik meghatározó, külföldön is
rendszeresen koncertezõ mûvészének NEW Quartetje lép fel. Õket

20.30 órakor a Norvégiából érkezõ
Monk Moods Kvartette követi.
Az 1992-ben alakult kvartett tenor
szaxofonosa a nagykanizsai születésû Vincze Zoltán. 22 órakor a
Dés László  Balázs Elemér Quartet és a Voces4 Ensemble lesz a
fesztiválozókkal. A jazzhétvégét
23.30-kor Németh Ferenc Group
(USA) zárja. Az új formáció teljesen új zenével érkezik Kanizsára.
A belépõjegy ára 3900 Ft, a két
napra szóló bérlet kedvezményesen 7000 forintba kerül.
Az õszi programokról Marics
Zsuzsanna mûvelõdésszervezõ elmondta, október 13-án 18 órakor
Pokoli történetek  Mennyei történetek címmel Vujity Tvrtko médiaszemélyiség két órás Föld körüli
utazásra viszi a hallgatóságát. A belépõjegyek ára elõvételben 1200,
míg a helyszínen 1500 Ft. A felnõtt
színházi bérleti ajánlatok között
minden mûfaj megtalálható. A régi
klasszikus sikerfilmek a színpadon
is megállják helyüket. Ilyen lesz A
szív hídjai és a Római vakáció színmû, valamint a Csodálatos vagy Júlia zenés színház két részben. A Hevesi bérletben A szív hangjai mellett
Márai Sándor Eszter hagyatéka címû érzéki megemlékezés, Neil Simon Mezítláb a parkban címû komédia, a Hegedûs a háztetõn musical, és Shakespeare Szentivánéji
álom címû vígjáték várja a közönséget a Nemzeti Színház elõadásában.
A Bródy bérletben a Római vakáció mellett a Mese habbal vígjáték, Szerelmek az égbõl romantikus komédia, Piszkos Fred a kapitány és a Svejk szerepel.
A Rátkai bérletben a Csodálatos
vagy Júlia mellett a Bagoly és Cica színmû, a Bolond lány komédia,
A három testõr zenés kalandjáték,
valamint az ExperiDance Produk-

ció és békéscsabai Jókai Színház
produkciója: Frank Sinatra  A
hang címû musical látható neves
színészekkel.
Az Ifjúsági bérlet elõadásain
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig, Maurice Maeterlinck A
kék madár és Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai címû mûvét
láthatják az érdeklõdõk. A jegyek
és bérletek vásárlásához a Kanizsa
mellett sokféle szabadidõs kártyát
és utalványt fel lehet használni.
A gyermekszínházi elõadások kínálatát Horváthné Gelencsér Edit
mûvelõdésszervezõ ismertette. A
bérletek ára nem emelkedett idén, talán ennek is köszönhetõ, hogy szinte
már alig kapható. Az elsõ elõadás
november 4-5-én Csukás István 
Bergendy István Süsü, a sárkány címû zenés mesejátéka lesz a budapesti Fogi Színház elõadásában.
A népszerû Családi hétvégét
idén is megrendezi az intézmény
október 24-25-én, valamint december 13-14-én. Októberben kézmûves foglalkozások és kiállítás,
gyermek és felnõtt táncház, OPEN
Friday party, népzene és az Alma
Együttes várja a KKK három intézményébe a családokat.
A lélek rejtelmei címmel három 
családról, kapcsolatokról, önfejlesztésrõl szóló  elõadást tartanak a
HSMK-ban. November 10-én dr.
Vekerdy Tamás pszichológus a Kamaszkor körül? címû elõadását hallgathatják meg a téma iránt érdeklõdõk. Decemberben dr. Buda László
orvos, pszichológus, míg januárban
dr. Almási Kitti pszichológus lesz a
vendége az intézménynek.
November 5-én indul útjára az I.
világháború 100. évfordulójával
kapcsolatos rendezvénysorozat,
melynek programjait a Városi Diákirodával közösen állították öszsze. A programok sorában lesz huszártörténeti kiállítás, rendhagyó
történelemóra dr. Tõkéczki Lászlóval, az ELTE Mûvelõdéstörténeti
Tanszékének vezetõjével. A Kákics
népzenei együttes Ferenc Jóska
fújatja a trombitát címmel katonadalokat ad elõ. A sorozatot vetélkedõ zárja a középiskolás tanulók
számára. November 11-én 19 órakor Dalok régrõl és nemrégrõl címmel Presser Gábor szerzõi estjén
Szabó Tamással és Falusi Mariannal is találkozhatnak a rajongóik.
B.E.
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
Óvodapedagógus
szakirányú
megegyezés szerint
Gyártás elõkészítõ
középfokú
megegyezés szerint
Értékesítõ
szakirányú
megegyezés szerint
Faipari technikus, gyakornok szakirányú
megegyezés szerint
Adminisztrátor
szakirányú
megegyezés szerint
Bútorasztalos, gyakornok
szakirányú
megegyezés szerint
PLC programozó
középfokú
megegyezés szerint
CNC programozó technológus szakirányú
megegyezés szerint
Asztalos
szakirányú
megegyezés szerint
Faesztergályos
szakirányú
megegyezés szerint
Preparátor
középfokú
megegyezés szerint
Varrómunkás
szakirányú vagy 8 ált. megegyezés szerint
Takarító
8 általános
megegyezés szerint
Szennyvízcsatorna építõ
8 általános
megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fõ út 24., Földszinti Információs hirdetõ táblán) vagy a
www.munka.hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
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Horoszkóp
III.21.IV.19. Kos
Ha nincs megelégedve a teljesítményével,
nem kell azonnal másra kacsintgatnia, és
mástól várni mentõövet a saját gondjai megoldására. Szálljon magába, és némi önkontroll alapján fogjon hozzá a teendõihez.

IV.20.V.20. Bika
Nem kell mindjárt drága ajándékokra
gondolnia, ha meg akarja örvendeztetni a
szeretteit. Egy nyugalmas, szép nappal is
meg lehet lepni õket. Ne feledje, a szeretet a legfontosabb.

V.21.VI.21. Ikrek
Sokan becsülik családjában a kitartása miatt.
A türelmére azonban fokozottabban szüksége lesz a közeljövõben, mert a pénzügyi gyarapodásra várnia kell néhány hetet. Avárakozási idõt üsse el humorosan, mert megéri.

VI.22.VII.22. Rák
Egy hosszantartó románc folytatását ígérik a csillagok. Kerüljön el minden idegességgel járó eseményt, hisz minden
földi jóval elárasztják az égiek, és megengedhet magának minden fényûzést.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Ha úgy érzi, zátonyra futott a kapcsolata,
és nem érez semmiféle motivációt a folytatásra, minél elõbb váljanak el útjaik.
Történjen mindez harag nélkül, békésen,
és keresse tovább a boldogságot.

VIII.23.IX.22. Szûz
Elképzelhetõ, hogy a hétvégén próbára teszi
valaki a kitartását. Hárítsa el magától a tréfás,
ám mégis bosszantó trükköket, és tegyen úgy,
mintha semmi sem történt volna. Fogyasszon
sok gyümölcsöt, és fagylaltozzon kedvére.

IX.23.X.22. Mérleg
Ha egyhangúan telnek a napjai, ne csak a
párjától várjon megújulást. Legyen ön a
kezdeményezõ fél, és hívja meg például
egy cukrászda teraszára, ahol mód nyílhat egy tartalmas beszélgetésre is.

X.23.XI.22. Skorpió
Szívügyi problémák nem nehezítik meg a
mindennapjait. Nem lesz egyetlen szabad
órája sem a hétvégén. Mozgáshiányra sem
lesz panasza, mert ha akarja, a család apróságaival önfeledten hancúrozhat.

XI.23.XII.21. Nyilas
A változékony idõjárás feszültséget okozhat
magánéletében. Nem árt, ha ellenõrzi, mit
végzett el eddig, és még mit kell megtennie
a rossz idõ beálltáig. A bolygóállások arra
ösztönzik, keresse a kalandos éjszakákat.

XII.22.I.20. Bak
Ha teheti, járjon többet társaságba, és
szórakozzon. Viselkedjen úgy, ahogyan a
szíve diktálja. Legyen önmaga, és ne
foglalkozzon azzal, hogy miként tud
megfelelni mások elvárásainak.

I.21.II.19. Vízöntõ
Ne csak a Vénusz bolygótól várja el, hogy
meghozza önnek a boldogságot. Ha nem
megy minden gördülékenyen ön körül, és
hiányzik a családi tûzhely melege, nézzen
körül. Vegye észre a szép dolgokat.

II.20.III.20. Halak
Ha szükségét érzi, változtasson az otthoni
napirendjén. Ha netán elront valamit, javítsa ki minél elõbb. A munka, a tevékenykedés helyett fogadjon vendégeket és lazítson. Idézzék fel a közös sikereiket.
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Kanizsa  Sport/Apró

U23-as
bajnoki cím
a klub arany
oldalaira

Az Újpesti TE judo-csarnoka
adott otthont az U23-as korosztály
cselgáncs magyar bajnokságának
és a Nagykanizsai Judo KlubRöntgen Kanizsa színeit Mihovics
Szabina képviselte 63 kg-ban.
A súlycsoportba összesen hatan
mérlegeltek és Szabina (képünkön
a dobogó tetején) erõnyerõként rögtön a döntõbe jutásért küzdhetett,
ahol ellenfelén egy waza-ari értékû
dobást hajtott végre, ami elég is volt
a mérkõzés megnyeréséhez. A fináléban küzdelmes mérkõzésen sikerült felülkerekednie ellenfelén, így
a nap végén megérdemelten került
aranyérem a nyakába.
 Szabina teljesítményével elégedett vagyok, harciasan küzdött
és fejben is nagyon összeszedett
volt ezen a napon  fogalmazott
edzõje, Hóbár Péter.  Büszkék
vagyunk rá és nagyon örülünk,
hogy egyesületünkben történelmet
írva megszerezte sportolónk az elsõ magyar bajnoki címet.

INGATLAN
Becsehelyen, a Dózsa György utcában két szoba + nappalis, egyedi gázfûtéses + kandallós családi ház új nyílászárókkal, szép, rendezett udvarral, fiatal gyümölcsössel, veteményes kerttel,
az udvarban egy különálló egyszobás
épülettel eladó vagy nagykanizsai két
szobás lakásra cserélhetõ értékegyeztetéssel. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:
0693-351-586,
0630-209-0546
(7647K)
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es, közmûvesített telek bontandó kicsi házzal.

A Zala Megyei Díjugrató Bajnokság újabb nagykanizsai fordulóját, egyben döntõjét bonyolították a Csónakázó-tónál. A versenyen 57 start volt, 25 lovas nevezett
30 lóval, 12 egyesületet képviselve.
Azáró kanizsai forduló eredményei.
B/0 nyitott: 1. Agg Béla (Olympic nevû lován; Katafai Lovas SE), 2. Balogh
Dániel (Bob Herceg Tifani n.l.; Várkapitány LTE), 3. Bujtor Roland (Sóhaj
n.l.; Pro Equus Lovas Klub). B/1a stílusverseny kezdõ lovasok: 1. Dömötör
Doren (Twist n.l.; Pro Equus LK), 2.
Papetti Daniella (Camel n.l.; Várkapitány), 3. Vörös Gergõ (Szandra n.l.;
Gyûrûs-Gidrán Egyesület). B/1c nyitott: 1. Balogh Dániel (Bob Herceg
Tifani n.l.), 2. dr. Bartos Ádám (Rita
n.l.; Kinizsi SK Gyenesdiás), 3. Németh Hajnalka (Sába n.l.; Pro Equus).
B/2 ifjúsági: 1. Kovács Georgina
(Clintus n.l.; Pro Equus), 2. Novinszky Petra (Lux n.l.; Kinizsi SK). B/2
nyitott: 1. Németh Hajnalka (Florens
n.l.), 2. Finta Géza (Dorka n.l.; Kinizsi SK), 3. Takács Viktória (My Lord
n.l.; Toledo LE). B/4 nyitott: 1. Balogh Alexandra (Scarlet n.l.; Kerkamenti Ifjúsági és Szabadidõ Egyesület), 2. Agg Viktória (Lauretta n.l.;

2014. október 9.

Jól vették az akadályokat
Katafai LSE), 3. Bujtor Roland (Diamond du Rouet n.l.). Derby: 1. Bujtor
Roland (Clintus n.l.), 2. Finta Géza
(Csabi n.l.), 3. Egyed László (Dalcoria n.l.; Kanizsa Lovasklub).
A 2014. évi megyei díjugrató bajnokság végeredménye. Kezdõ lovasok bajnoksága: 1. Dömötör Doren

Hajnalka (Sába n.l.), 2. Györe Alexandra (Gidrán Széplány n.l.;
Gyûrûs-Gidrán Egyesület). Ifjúsági
lovasok bajnoksága: 1. Novinszky
Petra (Lux n.l.), 2. Kovács Georgina
(Clintus n.l.). Felnõtt lovasok bajnoksága: 1. Bujtor Roland (Diamond du
Rouet n.l.), 2. Finta Géza (Csabi n.l.),

(Twist n.l.), 2. Borzai Melitta (Dolli
n.l.; Gyenesdiási Lovassport Egyesület), 3. Vörös Gergõ (Szandra n.l.).
Kezdõ lovak bajnoksága: 1. Németh

3. Kovács Emese (Koheilan Karsaly
n.l.; Gyûrûs-Gidrán Egyesület).
P.L.

Köszöntötték Lubics Szilviát

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Ünnepélyesen is köszöntötték városunk vezetõi, Cseresnyés Péter polgármester és Dénes Sándor alpolgármester a görögországi ultramaratoni
verseny, a Spartathlon idei nõi gyõztesét, dr. Lubics Szilviát.
Irányár: 2,95 millió Ft. Tel.: 0620-3884056, 0620-382-3085 (7670K)

SZOLGÁLTATÁS

Eltartási szerzõdést kötnék kanizsai
ingatlanért szolíd nénivel, bácsival.
Gondozását, szükség esetén szeretetteljes ápolását vállalom. Hétköznap,
ünnepnap nem lesz többé egyedül.
Kölcsönös tiszteletadással, családtagnak várjuk. Leveleket Szeretet jeligére a Szerkesztõségbe várunk.
(7660K)
Gombaismereti tanfolyam indul a
Kanizsa és Környéke Kulturális és Ha-

gyományõrzõ Egyesület szervezésében
2014. október 18-án. Bõvebb információ. Tel: 06-20-9208-568 (7675K)

ÁLLÁS

Mosonszolnoki
jármûalkatrész
gyártó megbízónk részére keresünk
mechanikai gépösszeszerelõi (operátori) munkakörbe dolgozózat fõállású
munkaviszonyban, azonnali kezdéssel.
Ajánlatunk: versenyképes jövedelem,
bérenkívüli juttatás, szállás térítésmentesen, utazási költség térítés,
hosszútávú, biztos megélhetés. Érd.:
0620-929-7356 (7674K)

A kanizsai sportoló tulajdonképpen megvédte a nõi mezõnybeli elsõségét, hiszen 2011 után
2013-ban is gyõzött a majd 250
kilométeres távon Athén és Spárta városa között. A köszöntés
után következhetett egy kötetlen
beszélgetés élménybeszámoló
formájában, melybõl kiderülhetett, hiába a rutin, a megmérettetés könnyebb attól nem lesz a
verseny, mindig egy újabb kihívás a rajtolók számára.
Lubics Szilvia számára olyannyira, hogy az idei verseny
zárultával már az õ elért idõeredményét tüntethetik fel a
legjobbként a hölgyek mezõnyében.
P.L.

Véradás
2014.10.14. (kedd) 10:30  13:00
Vöröskereszt  Nagykanizsa Sugár u.
14:30  17:00 Rózsa óvoda Nk.
2014.10.16. (csütörtök) 08:3013:00 Batthyány Lajos Gimnázium

2014.10.08.

12:25

Page 15

Kanizsa  Sport

Fotó: Polgár László
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Kitartóak voltak
Múlt vasárnap a IX. Kanizsai
Futófesztivál keretében 10, 21,
valamint 50 km-es távon indultak futók a kiskanizsai Szent
Flórián térrõl, hogy teljesítsék a
maguknak kitûzött célt bajcsai,
fityházi, illetve murakeresztúri
fordulókkal.
Eredmények. 50 km, férfiak: 1.
Rudolf Tamás 3:39:54 óra, 2. Fe-

hér László 3:47:33, 3. Hegyháti
Máté 4:20:03. Szenior: 1. Ács
László 4:03:59.
10 km, férfiak: 1. Vránics Álmos
39:26 perc, 2. Vránics László 40:15,
3. Szabó-Thomka Dániel 40:31.
Nõk: 1. Dér Katalin 50:59, 2. Pölcz
Adrienn 52:21, 3. Vránicsné Deák
Ildikó 53:04. Férfi szenior: 1. Lelkó
Attila 39:26, 2. Benedek János
47:35, 3. Millei József 54:36. Nõi

szenior: 1. dr. Vásárhelyi Éva 49:12,
2. dr. Rácz Erika 49:24, 3. Olaszné
Slánicz Anikó 57:23.
21 km, férfiak: 1. Kovács Tamás
1:26:39, 2. Vaska Kálmán 1:30:36,
3. dr. Imreh András 1:35:46. Nõk:
1. Németh Lilla 1:38:45, 2. Borsosné Nagy Mónika 1:51:48, 3.
Krihó Zsuzsanna 1:52:11. Férfi
szenior: 1. Varga László 1:49:04,
2. Kõvágó Károly 1:56:10, 3.
Jagarics istván 2:01:10. Nõi szenior: 1. Paál Éva 2:03:04, 2. Spillenberg Éva 2:18:28, 3. Horváth Judit
2:18:47.
50 km, férfi páros: 1. Csili Team
3:50:07, 2. Csisztrárok 5:10:48.
Nõi páros: 1. Páratlan páros
4:36:17.
Alsós: Rozgonyis kiscsajok
26:38, 2. Sáska fiúk 29:21, 3. Fürge Mókusok 30:56. Kis felsõs: 1.
Ligeti futók 23:23, 2. Keresztúri
reménységek 24:55, 3. Rozgonyis
csajok 25:52. Nagy felsõs: 1.
Kiskanizsai csajok 27:50. Nyílt: 1.
Bandi és a csajok 27:26, 2. Keresztúri nagyasszonyok 27:40, 3.
ManaGEment 27:44.
P.L.

Még veretlenek a focista hölgyek
Nagykanizsai TE 1866 (7.) 
Pécsi MFC (6.) 2 -2 (2-2)
NB II Nyugati csoport nõi labdarúgó-mérkõzés, 1. forduló.
Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Lakics P. (Csóra, Husz G.). G.:
Hozlár (13., 40.), illetve Csötönyi
(28.), Eigner (32.)
NTE: Balassa Sz. - Balassa D.,
Somogyi, Szabó Zs., Horváth E.,
Kanizsai D., Tarsoly K., Takács D.,
Buczkó, Szollár, Hozlár (Halász,
46.). Vezetõedzõ: Benedek József.
Az elõzõ idénybeli hatodik
nagykanizsaiak a nyugatiak
bronzérmesét fogadták, s bátran
kezdtek, amit jelzett, hogy Hozlár
Edina révén a vezetést meg is szerezték. Utána is ígéretesen szövögették támadásaikat a hazaiak, bár
a megszerzett elõny mintha õket
zavarta volna meg jobban. Az élvezetes meccsen a vendégek sem
spóroltak az energiájukkal, két találatukra azonban Hozlár válaszolni tudott még az elsõ félidõ hajrájában. A második játékrészben Benedek József együttese valamelyest visszaállt, de ellencsapásokkal továbbra is veszélyesek tudtak
lenni. Ugyan a vezérelv az volt, az
egy pont jobb, mint a semmi, a találkozót végül a jól szûrõ kanizsa-

iak is megnyerhették volna.
Soproni FAC (10.)  Nagykanizsai TE 1866 (4.) 2-3 (2-1)
Nõi NB II Nyugati csoport labdarúgó-mérkõzés, 2. forduló. Sopron, 100 nézõ. Vezette: Kozári
(Pék, Locsmándi). G.: Szõke (25.),
Sabján (27.), illetve Buczkó (8.),
Hozlár (52.), Szollár (69.)
NTE: Balassa Sz. - Balassa D.,
Kanizsai D., Takács D. (Halász,
58.), Szollár, Somogyi, Hozlár,
Tarsoly K., Szabó Zs., Buczkó,
Tarsoly A. (Vittman, 46.). Vezetõedzõ: Benedek József.
A hosszú utazás nem tett jót a
vendégek játékának, hiszen nehezen vették fel a ritmust, s ez
még akkor is igaz, ha viszonylag
korán meg is szerezték a vezetést. Nem volt tehát meggyõzõ a
dél-zalaiak produkciója, igazán
folyamatos futball nem alakult ki
részükrõl és a hazaiak két pontrúgásból fordítottak is a félidõ
derekára. A második játékrészben Benedek József szerkezetet is
váltott együttesénél, kompaktabb, egységesebb játékot kért
labdarúgóitól, így futott aztán
végig két olyan kontra is Szollár
Bernadettéktõl, mellyel megfordították a találkozó állását és ér-

tékes három ponttal gazdagodott
az NTE.
Nagykanizsa TE 1866 (3.) 
DAC Unió FC (6.) 3-0 (2-0)
Nõi NB II Nyugati csoport labdarúgó-mérkõzés, meccs a 4. fordulóból. Nagykanizsa, 30 nézõ.
Vezette: Varga P. (Sipos K., Molnár K.). G.: Szollár (4.), Hozlár
(13., 66.)
NTE: Balassa Sz. - Tarsoly K.,
Balassa D., Takács D. (Vittman K.,
87.), Somogyi, Szabó Zs., Kanizsai D., Buczkó, Horváth E., Szollár, Hozlár (Tarsoly A., 75.). Vezetõedzõ: Benedek József.
A múlt szezonban mindkétszer
vereséget szenvedett az NTE a gyõriektõl, de így is a három pont megszerzése volt a cél hazai oldalon.
Jobban nem is kezdhették volna a
meccset a vendéglátók, hiszen Szollár Bernadett már a 4. percben vezetést szerzett, amit Hozlár Edina
röviddel késõbb meg is duplázott.
Jobbak voltak a hazaiak, akiknek
mégis jól jött a szünet. A második
játékrészben már inkább a biztonságon volt a hangsúly az NTE részérõl, Hozlár második gólja azonban
végleg eldöntötte a találkozó sorsát.
P.L.
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Határozottak
voltak
Mecseknádasdi Spartacus SE
(9.)  Nagykanizsai Izzó SE (8.)
21-28 (12-12)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 3. forduló.
Mecseknádasd, 50 nézõ. Vezette:
Fogl, Tomkovics.
Izzó SE: Tóth Á. - Füle Cs. 6,
Molnár L. 1, Musits N. 10, Tompek 2, Kiss G. 5, Csató. Csere:
Kovács B. 2, Senger D. 1, Nagy B.
1. Edzõ: dr. Woth Péter.
A vendégek már az elején tudatosították, csak a gyõzelem elfogadható számukra az elõzõ szezon bronzérmesének otthonában és jó védekezéssel, valamint gyors támadásokkal
operáltak. A mecseknádasdiak a félidõ végére zárkóztak fel és a második
játékrész derekáig tartották magukat.
Az utolsó negyedórára aztán az
Izzó megemberelte magát, Tóth
Ákos a kapuban remekül teljesített, az ellenfél lövéseit sorra hárítva dobta támadásba csapattársait,
akik értékesítették is a lehetõségeket. A 48. perctõl a kanizsaiak zsinórban lõtt 9 góljára a hazaiak
csak kettõvel tudtak válaszolni.
Dr. Woth Péter: Az elsõ félidõben
kiegyenlített játék folyt, felváltva vezettek a csapatok, mi támadásban hibáztunk többet. A második játékrész
elején volt néhány bizonytalanság
még játékunkban, de fokozatosan
felõröltük ellenfelünket, és szebbnél
szebb találatokkal végül biztosan
szereztük meg a gyõzelmet.

Jól sikerült kezdés
Tatai SE  Kanizsai Vadmacskák SE 56-112 (22-36, 11-26, 1430, 9-20)
Amatõr NB Nyugati csoport nõi
kosárlabda-mérkõzés, 1. forduló. Tata,
100 nézõ. Vezette: Sentényi, Konrád.
Kanizsa: Fekete Cs. (27/9),
Fuisz (9/3), Nagy D. (12), Hegyi
(16/9), Kardos (4). Csere: Horváth
E. (13), Bernáth (8), Herman
(17/3), Karancz (2), Székely (4),
Buti. Edzõ: Zsámár Krisztián.
Fekete Csilla és Hegyi Vivien hárompontosaival már az elsõ negyed
közepén tetemes elõnyre tett szert a
Vadmacskák SE. A második negyedben is folytatódott a sorozat (Horváth
Enikõ és Herman Aliz volt ponterõs),
így fokozatosan nõtt a különbség a két
együttes között. A mérkõzés teljes
egészében érvényesült a kanizsaiak fizikai és technikai fölénye, így biztosan nyerték a találkozót a vendégek.
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